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Lefogyóban
a magyar
sertés(ágazat)

Június végéig a
TEÁOR még
illetékmentes

Tavaly három százalékkal 3,86 millióra csökkent a sertésállomány az
előző évhez képest – állapította meg
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium (FVM) legfrissebb ágazati összegzése.

fejér megye

A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) Fejér megyei elnöke, Balogh György mindennek okaként a kormányt jelöli meg.
Szerinte se koncepció, se iránymutatás,
se jövőkép nincs. Pedig a szaktárcának
ez lenne a legfontosabb feladata.
Az FVM kimutatása alapján az
anyakocák száma 2007-ben tíz százalékkal volt kevesebb a 2006. évinél.
A múlt évben a sertéshústermelés 300
ezer tonnát tett ki, ami mintegy 60 ezer
tonnával volt kevesebb mint 2003-ban.
Ráadásul az elmúlt öt évben ez folyamatosan csökkent.
Az élősertés-behozatal valamelyest
mérséklődött 2007-ben, míg a sertéshúskivitel mintegy hatszázalékos növekedést mutatott a tavalyi adatokhoz
képest. A sertésállomány 60 százaléka
az ezer állatnál többet tartó üzemekben
koncentrálódott. A rendkívül magas
költségek és a nyereséghiány miatt,
2003 óta 200 ezer gazdaságban hagytak fel a sertéstartással. Ez egymillió
sertés kiesését jelentette.
„A Magosznak mindenre megvan
a saját elképzelése, koncepciója, csak
éppen senki sem hallgat ránk. A magyar sertés ennek a kormánynak nem
kell! Az állatjóléti támogatásokra jutó
pénznek se híre, se hamva, mára csak
az ígéretek maradtak. Lassan nem is
beszélhetünk sertéságazatról Magyarországon” – reagált a bejelentésre Balogh György, majd hozzátette: az állattartás hatalmas befektetést igényel, azt
csak úgy abbahagyni nem lehet. Ezért
kellene a szaktárcának és a kormánynak minden erővel azon lennie, hogy
kiszámíthatóvá tegye az ágazatot.
Balogh György szerint a politika irányít itt is, holott a szakmának kellene.
Ennek jele az is, hogy folyamatosak a
földeladások körüli botrányok.
„Egészen egyszerűen botrányos a
szaktárca diplomáciája is. Ahelyett,
hogy a nagy mezőgazdasági országokkal – Franciaország, Spanyolország,
Olaszország – szövetkezne, s velük közösen próbálna érdekeinkért kiállni az
unióban, nem tesz semmit. Semmilyen
koncepciót nem vélek felfedezni működésükben, nem látom, hogy bármiféle
jövőképet is felmutatnának a gazdálkodók számára. Azt hiszem, a megoldást egy új kormány jelentheti, ahol
végre, valóban hozzáértő szakemberek
irányíthatják a magyar agráriumot” –
mondta Balogh György.
Úgy tűnik tehát, hogy a 2008-as
esztendő az ágazat számára a túlélésért
való küzdelem éve lesz. Újra.
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Akár 500 ezer forint bírságot is fizethetnek azok a vállalkozók, akik elmulasztják a TEÁOR, vagyis a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási
Rendszere számot módosíttatni.

Modern gépek segítségével, jórészt emberi munkával készülnek az akáccsodák
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Akácból készítenek álmokat
kajászó

Kajászó. Csendes falu Fejér megyében. A település határában hatalmas
fatelep, csordultig tele farakásokkal.
Itt már nincs akkora csend. Sőt, komoly munka folyik. Itt dolgozzák
fel a magyarországi akácot, amelyet
a nyugat-európai, környezettudatos tervezők, építtetők előszeretettel
használnak kiváló tulajdonságai és
egzotikuma miatt. Alábbiakban a
magyar akác európai térhódításában
aktív szerepet játszó Thermo-Fa (hamarosan Eurobínia) Kft. történetével
ismerkedhetnek meg.

szükség van a piacon, mert a vállalkozásokat folyamatos megújulásra készteti, de önmagában a verseny semmit
sem old meg.
Szerinte egy üzleti tervben sem a
profit a legfontosabb, hanem hogy
megfeleljenek mindennek és mindenkinek.
Meg kell felelni a kollégáknak, a
banknak, az államnak, a vevőnek, a
szállítónak, a partnereknek. Tehát a az
a fontos, hogy a cég megfeleljen az elvárásoknak, és nem az, hogy mindenáron sikeres legyen.
Visszatérve az átalakulásra. A szá-

szabó tibor

„A céget 1995-ben alapították 97 százalékos német többségi tulajdonnal,
abból a felismerésből, hogy Magyarországon hatalmas a hiány szárított
fűrészáruból. A rendszerváltást követően ugyanis összeomlott a szocialista
nagyipar, és gombamód elszaporodtak
az asztalosműhelyek. A különböző belsőépítészeti tárgyakhoz pedig szükség
volt minőségi alapanyagra, amelyet
többek között ők is megpróbáltak kielégíteni” – mondta a kezdetekről Erdélyi Gábor ügyvezető igazgató, aki
azóta 49 százalékos tulajdonosa lett a
vállalkozásnak.
Akkor bízták meg a cég vezetésével,
amikor közgazdasági számításaival
bebizonyította, hogy az elképzelések alapjaiban megvalósíthatatlanok.
Egyáltalán nem értett a faiparhoz, pedig nagyapja fatelepet vezetett Nagyszalontán, míg keresztapja bútorgyárban volt vezető. Kidolgozott egy
koncepciót, amelynek lényege az volt,
ha kellően gyorsan növelik a kapacitást, valamint a fajlagos üzemeltetésiés tőkeköltségeket csökkentik, akkor
nyereségessé tehető a cég.
„Szerencsére sikerrel jártunk, folyamatosan növekedtünk, a profitot
pedig mindig visszaforgattuk az üzem
fejlesztésébe. Időközben szárítókapacitásunk a kezdeti száz köbméterről
hatszázra emelkedett. Ennek ellenére az 1990-es évek végére az üzemet
elérte az ágazatra egyébként nagyon
jellemző energiafüggőség. Az energiakockázat felerősödése mellett a
konkurencia is igencsak megszaporodott, ráadásul a kisebb asztalos üzemek sorra bezártak, mert nem bírták
a versenyt multinacionális ellenfeleikkel. Lépnünk kellett, új területeken
kellett megvetni lábunkat” – beszélt
a kényszerű profilváltás okairól Erdélyi Gábor, akinek már akkor szent
meggyőződése volt, hogy a versenyre

Erdélyi Gábor

rítókamrákat gázzal fűtötték, a gáz
ára a háromszorosára emelkedett, így
a szárítás mellett termelésre kellett
berendezkedniük, hogy a fahulladékból fűteni lehessen a szárítókamrákat.
A kitörési pontot az akác feldolgozásában találták meg. Ahogy az ügyvezető igazgató fogalmaz: az akác a világ
nyolcadik csodája.
„Az akác egzóta faj, időjárás-állósága legendás. Semmilyen másik európai

fafajjal össze nem vethető. Európában,
az ökoszemlélet térhódításával egyre tudatosabbak a fogyasztók, rossz
a lelkiismeretük, mert érzik, hogy a
jövőjüket élik fel. Amennyiben lehetőségük van rá, környezettudatosan is
építkeznek, s itt jön a képbe az akácfa.
Igazi hungarikum, az európai akácállomány nagy része Magyarországon található, így megvéd bennünket
a globális hatásoktól. Sok hiba van a
fájában, így magas a hulladékvolumene is, amely biztosítja a szárítókamrákhoz szükséges alapanyagot. Ezért
aztán, szinte kézenfekvő volt, hogy az
»akácos úton« indulunk el” – mondta
Erdélyi Gábor.
Az akác feldolgozása rendkívül
munkaerő-igényes, nagyon magas az
élőmunka szükséglete. Jelenleg negyven alkalmazottnak és negyven elítéltnek adnak munkát.
A baracskai ítélet-végrehajtási intézettel évek óta kiváló kapcsolatban
van a kft.
A rabok szívesen dolgoznak a fával,
a börtön pedig pluszbevételhez jut. Így
a cég viszonylag olcsón meg tudta oldani az időigényes munkafolyamatok
szakmunka igényét.
„Egyébként is, a legnagyobb problémánk a kezdetek óta a képzett munkaerő – a szakmunkások és a technikusok – hiánya. Ki merem jelenteni,
hogy Magyarország felemelkedésének
egyik legnagyobb gátja a szakemberhiány” – emelte ki Erdélyi Gábor.
A magyar piac is érdeklődik az akáctermékek iránt, illetve a cég külföldre is többet tudna értékesíteni, mint
amekkora kapacitással rendelkezik.
A továbblépéshez új telephelyeket kellene létrehozni, így növelve a gyártókapacitást, ám Erdélyi Gábor nem híve
ennek.
Inkább a jelenlegi lehetőségek között szeretné még jobban, még kockázatmentesebben végezni a termelést.
Mert a Kajászón készülő akáctermékekre ma már egész Európa vevő… ■

A három európai megaprojekt
A Thermo-Fa Kft. készítette az újonnan épített zürichi Letzigrund stadion tetőszerkezetét, amelybe több mint kétszáz kilométernyi hossztoldott akáclécet építettek
be. Ez a stadion is házigazdája lesz a nyári foci Eb-nek. Talán a projekt szakmai visszhangja késztette Daniel Liebeskindet, a világ egyik legismertebb tervezőjét, hogy a
Bern mellett épülő West Side szabadidő- és bevásárlóközpontot magyar akácba
csomagoltassa. Itt is több száz köbméter faanyagot használtak fel. A harmadik nagy
projekt a Shell németországi napelemfarmjain valósult meg, ahol az áramfejlesztő
napelemek tartószerkezete készült akácfából. Mindhárom esetben a legnagyobb
ütőkártyák az akác páratlan tulajdonságai voltak. Ezek közül a legfontosabb talán
az, hogy mindenféle felületkezelés, vagyis további környezetszennyezés nélkül, zord
kültéri viszonyok között is kibír akár ötven évet.

Ez év elején lépett életbe az Európai
Parlament korábbi, a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának
módosításáról szóló rendelete, amely
alapján Magyarországon is megváltozott a TEÁOR és a szakmakód struktúrája. A TEÁOR-számok változása nem
csak a cégeket érinti, minden egyéni
vállalkozónak új vállalkozói igazolványt kell igényelnie az okmányirodákban, legkésőbb július 1-jéig.
Az egyéni vállalkozó illetékmentesen kérheti a vállalkozói igazolvány cseréjét, ha arra kizárólag az új
TEÁOR-számok felvezetése érdekében
van szükség. Azok, akik már ebben
az évben cseréltettek vállalkozói igazolványt egyéb adatmódosítás miatt,
azoknak az okmányirodában elvileg
automatikusan átírták a számokat is.
Ezt azonban nem árt minden esetben
ellenőrizni is. Az új vállalkozói igazolványok cseréje folyamatosan történik,
azonban várható, hogy a nagyobb roham a határidő lejárta előtt indul meg
a hivatalokban. Ennek elkerülése érdekében kérik a vállalkozókat, hogy
a módosítást ne az utolsó pillanatokra
halasszák.
Mind a cégeknél, mind pedig az
egyéni vállalkozóknál az állami adóhatósághoz bejelentett azon szakmakódokat, amelyek az úgynevezett
fordítókulcsot tartalmazó KSH-közlemény alapján automatikusan – az
adózók megkérdezése nélkül – átfordíthatók a megfelelő szakmakód szerinti
besorolássá, az APEH 2008. január 31ig hivatalból módosította a rendeletnek
megfelelően. Az átsorolások megvalósítását azonban nehezíti az a tény, hogy
az új nómenklatúrák részletesebbek, és
struktúrájuk lényegesen eltér a jelenlegiektől, ezért az esetek mintegy felében nem végezhető el az automatikus
átsorolás. Az új nómenklatúrák szerint
helyesen besorolni a gazdasági szervezetek és a magánszemélyek többségét
csak megkérdezésük útján lehet. Az új
TEÁOR ’08 és szakmakód ’08 nómenklatúrák, a tartalmi meghatározások,
valamint a fordítókulcsok a Központi
Statisztikai Hivatal (www.ksh.hu) honlapján megnézhetők.
király brigitta

A hátrányos
helyzetűekért
Hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatását segítő program indult 2,46
milliárd forintból a Közép-dunántúli
Régióban. Ennek köszönhetően nagyjából 1800 - legfeljebb alapfokú iskolai
végzettséggel rendelkező, pályakezdő,
az ötvenedik életévét betöltött, gyeden, gyesen levő – munkakereső juthat
álláshoz uniós forrásból. Bevonják a
programba a megváltozott munkaképességűeket is. A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 80 százalékos uniós és 20 százalékos hazai
támogatással, két éves ütemezésben,
2013-ig valósul meg.
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